PE689.501v01-00	2/2	OJ\1225078LT.rtf
LT
OJ\1225078LT.rtf	 /1 	PE689.501v01-00
	LT
OJ\1225078LT.rtf	PE689.501v01-00
LT	Suvienijusi įvairovę	LT

Europos Parlamentas
2019-2024
file_0.png

file_1.wmf




Žmogaus teisių pakomitetis

DROI(2021)0225_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2021 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 9.00–12.00 val. ir 13.45–15.45 val.
Briuselis
Salė: dalyvavimas nuotoliniu būdu (Antall 2Q2)
2021 m. vasario 25 d. 9.00–10.00 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininkės pranešimai
3.	Keitimasis nuomonėmis žmogaus teisių padėties Nigerijoje klausimu ir tolesni veiksmai, atsižvelgiant į 2020 m. sausio 16 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Nigerijos, ypač dėl pastarojo meto teroristinių išpuolių. Dalyvauja:
– Abosede George-Ogan, Lagoso valstybės užimtumo patikos fondo už strategiją, finansavimą ir suinteresuotųjų subjektų valdymą atsakinga direktorė ir viena iš organizacijos „ElectHer“ įkūrėjų,
– Isa Sanusi, organizacijos „Amnesty International“ Nigerijos biuro komunikacijos vadovas,
– Akintunde Babatunde, laikraščio „Premium Times“ Tiriamosios žurnalistikos centro Gamtos išteklių ir ekstraktyvų programos vadovas,
– Chidi Anselm Odinkalu, Atviros visuomenės fondo už Afrikos programą atsakingas vyresnysis komandos vadovas ir buvęs Nigerijos nacionalinės žmogaus teisių komisijos valdančiosios tarybos pirmininkas,
– Dapo Olorunyomi, laikraščio „Premium Times“ leidėjas
2021 m. vasario 25 d. 10.00–11.00 val.
4.	Antrasis keitimasis nuomonėmis dėl demokratijos vertės sumažėjimo ir didėjančio autoritarizmo
2021 m. vasario 25 d. 11.00–12.00 val.
Kartu su Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis
5.	Keitimasis nuomonėmis žmogaus teisių padėties Bangladeše klausimu ir tolesni veiksmai, atsižvelgiant į 2018 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Bangladeše, dalyvaujant fotožurnalistui Shahidului Alamui
2021 m. vasario 25 d. 13.45–14.45 val.
6.	Keitimasis nuomonėmis žmogaus teisių padėties Kinijoje klausimu, atsižvelgiant į ES ir Kinijos visapusišką susitarimą dėl investicijų. Dalyvauja:
– Sharon Hom, už žmogaus teises atsakinga vykdomoji direktorė, Niujorko universiteto Teisės mokyklos teisės docentė ir Niujorko miesto universiteto Teisės mokyklos teisės profesorė emeritė,
– Judith Kirton-Darling, Europos profesinės sąjungos „IndustriAll“ generalinio sekretoriaus pavaduotoja




2021 m. vasario 25 d. 14.45–15.45 val.
7.	Organizacijos „Front Line Defenders“ pasaulinės analizės 2020 m. ataskaitos pristatymas, dalyvaujant organizacijos „Front Line Defenders“ ES biuro vadovei Claire Ivers, ir informacija apie organizacijos „Amnesty International“ padėtį Indijoje, dalyvaujant organizacijos „Amnesty International“ vyresniajam direktoriui mokslinių tyrimų, atstovavimo ir politikos klausimais Rajatui Khoslai
8.	Kiti klausimai
9.	Kiti posėdžiai
	2021 m. kovo 16 d. 13.45–16.15 val. ir 16.45–18.45 val. (Briuselis)


